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Adatkezelő 
Veszprém Handball Team Zrt. (8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5., gdpr@handballveszprem.hu, 
office@handballveszprem.hu) 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelő által kiadott bérletek nyilvántartása, bérlettel rendelkezők azonosítása, számviteli 
kötelezettség teljesítése, és kapcsolattartás a bérlettel rendelkező érintettekkel. 
Érintett kérelme esetén a bérlet jogosult nevének feltüntetése az Arénában.  

Kezelt 
adatok köre 

Azonosítás és számlázás céljából kezeljük az érintett nevét és lakcímét 
Kapcsolattartás céljából kezeljük az érintett nevét, telefonszámát és e-mail címét  
A megjelölt adatok megadása kötelező bérlet vásárlásához, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez.  

Adatkezelés 
jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az érintettel létrejövő szerződés teljesítése (bérlettel járó jogok biztosítása, 
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás küldése) 
Az érintett nevének Arénában (széken) történő feltüntetése érintett hozzájárulásán alapul 

Adatkezelés 
időtartama 

Az adatokat a bérlettel kapcsolatos jogosultság lejártát követően legfeljebb 90 napig kezeljük. 
Számlázással kapcsolatos adatokat a jogszabályi előírás szerinti időtartamba kezeljük. A 
hozzájárulással kezelt adatokat a cél megvalósulásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. 

Adatokhoz 
hozzáférő 
személyek 

Az Ön adatait a Veszprém Handball Team Zrt. munkatársai és szerződéses adatfeldolgozói kezelik.   

Az ÖN jogai 

Érintett jogait a GDPR Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak: 
(i) Hozzáféréshez való jog (az Adatkezelő tájékoztatja az érintette arról, hogy adatkezelés 
folyamatban van-e, illetve amennyiben igen, úgy az azzal kapcsolatos információkat megadja); 
(ii) Helyesbítéshez való jog (amennyiben a kezelt adat pontatlan vagy hiányos, úgy kérelemre azt az 
Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti);  
(iii) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) (amennyiben az adatkezelés nem lenne jogszerű, 
úgy azt az Adatkezelő törli);  
(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog (pontatlan, jogellenes, szükségtelen vagy az adatkezelés 
elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 
fontos közérdekéből kezeli; 

(v) tiltakozáshoz való jog (az érintett kérésére az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, a 
továbbiakban nem küld üzenetet az Érintett részére); 
(vi) Hozzájárulással kezelt adatok esetén a hozzájárulás visszavonásához való jog 
Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép adatkezelővel a fent meghatározott 
elérhetőségeken. Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül 
írásban válaszol. 
További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein. 

Jogorvoslati 
lehetőségek 

Érintett a jogai feltételezett megsértése esetére panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., +36-1-391-
1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 
http://birosag.hu/torvenyszekek) 
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